
l

.,! one
Na 4. července p 'ipadá
svátek bla}r. Petra
Frassatiho, patron
rnládeže, horoIezcri i
sociálních pracovníkri.
Pocháze\ z 'I'urína v
Itálii. Již od dětství
vynikal zbožností a
láskou k chudym.
od 13_ti let denně
p ijírnal eucharistii,
z níž' čarpa) energii
pro život podle
evangelia. Vyrostl v
člověka, ktery se
cítil zodpovědn, za
žívot národa a
světa, k něrnuž pat il' Byl
velmi aktivním laike rn a
vzorem pro mládež, na
kterou bIahodárně prisobil.
Studoval vysokou školu, ab5'
mohl pomoci horník m
zlepšit jejich život. Byl
ričastníkern mnoha

iirjl::.llj;,- ;11:,:.i:;" . 
: r': r: ::i :r i

:!l;',j,i1i';:'.,,,:,r,:,;ii.;t,',";'!.',,'1

Nově jntenovany reditel sedí ve

své kancelári, p ehrabu1e se
papíry na slole, když v lom někdo
zaklepe na dve.e. Iieditel chce
udělat do1enl, ekne nonrcnl,
zvedne sluchátko, pclk ekne dále,

k csťansk 'ch aktivit,
p ítelenr každénru a také
horolczcem i
dorninikánskym terciá ern.
Hodně pomáhal
nezaměstnanym a jejich
rodinám. Jeho život'

prolínaly ideály
modlitby, činnosti a
oběti. DoŽil se jen 24
let a svou smrt
obětoval Za spásu
rodičri. Byl nazván
muŽcm osmi
blahoslavenství.
Proces blaho ečení a
s ním spojeného
p íSného
p ešet ování začal v

roce 1932. P i exhumaci po
56 letech od smrti, B1.B.
198 1, byio jeho tělo
shledáno v neporušeném
stavu. K blaho ečení Janem
Pavlem II. však došlo až,
20.5. 1990.
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načež vstoupí borec
v tttotttérkách, editel p ikryje
dlanr shrch tko a ekne nut

,110nrcnt,

íká'

ntinist e,

potonl do slttchátka

,,Spolehnete se pane

všechno .je za ízené.

kdyby byly něja-

ké problénry, tak
zavolejte. " Polo-
ží telefon a ík ;
- V), bysÍu pot e-

boval co?" Á
borec v klidu' -
''Já jsen vánt

p i'šel zapo1iÍ

telefon. "

Náklad 75 v trskťr. Neprodejrré, zrlarma!

sš{$siPlg}x}iil]i,!,:: ]:]l ']j',, '''. . '
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25. 6. Vatih n. Římská
kur'ie dostane vlastního medi-
álního poradce. Stane se jím
dvaapadesátilet;i' americk .

noviná , člen opus dei, Greg
Burke. I)osud pracoval jako
ímsk korespondent netrvor_

ku,For News ajako vatikanis-
ta pro časopis finre.
26, 6. Stiddn. Sridánská
vláďa zr'ušila katolickou školu
v omdurmanu, která měla za
dva tydny zahájtt nov školní
r'ok pro 200 žákri. Vláda své
počínání od vod uje ťrdajn m
ribytkem žák .
26. 6. Nigérie. Biskupové
Nig rie se obrátilí s naléha-
vou vyzvou k občansk ,m i
vojenskym p edstavitel m
své země v souvislosti s nási_
lím, které r'ozpotrtala sekta
IJoko Haram. ,,Primárním
kolem viády je zaručovat

bezpečnost živoťri a majetku
všech občanri státu. V plnění
tolroto rikolu nejsou žáďn
v jimky."Biskupové pi.ipomí_
nají stovky nevinnych obětí
bombov; ch ritok a represí
pr'oti nevinn m l}ožím dětem,
mužrim i ženám, ki.esťanrim i
muslim m, rrizné kmenové
pi'íslušnosti'
27. 6. Kurdist n Italsky
jezuita o. Paolo Dail'Oglio,
kter byl ze S rie vypovězeny
ležimem prezidenta Asada, se
pi'esorrvá do I{urdistánu. Jeho
pi'íjezd na nové prisobiště
vyvolal radost mezi iráck mi
ki'esťany a umož uje znovuo-
tev ení druhé farnosti v tom-
to iráckém regionu.
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** Farnost čte Bibli **

3 Kdo poh bil krále Saula?
-2Sont2,1-T

= I(dy rnáme podle sv. Pav-
la děkovat ? - 1 Sot 5, 15.
24

mvald a Paseka.
ťadlouhalorrcka@ado.cz

Stvo itel
Sestry a brat i,
putováním Katechismem
katolické církve se dostává
me k článk rn 279-301,
které nás mohou zavést k
r znym zamyšlením o
stvo itelském díle a Bohu

dobrotivosti stvo il cel
svět! otec, jako Všemohoucí
Stvo itel. Syn je Smyslem a
Srdcem světa, neboť teprve
skrze Krista si mrižeme

uvědomit, že svět srně uje k
pravdě, dobrotě a kráse
Pána' Yždyt:"Všecko je stuo-
eno skrze něho a pro ně-

ho." (KoI 1,16) A Duch svaty
to všechno udržuje a spoju_
je. Právě Duch Sv. ,,d u
žiuot." Proto m žeme stvo e_

ni nazvat jako dílo Nejsvě_
tější Trojice.
Sv. Irenej Ťekl: ,,Boží sl uou
je žiuoucí člouěk. Atlšok žiuo-

13. neděle V mezidobí, 7.7.

tent člouěko je lt'ledět n,Q.

Bolm." Právě tento citát nás
mriže p ivést k poznáni
základní pravdy, kterou učí
Bible i tradice - svět byl

stvo en k Boží slávě.

w
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"Řenreslnílt, kd,yž se l)Lu
d ntateriril, uděl . z
něl'to, co chce. Aušrtlt
Boží nl.oc se projeuuje
prauě U lonl, že uyclldzí z
ničelrc a uděl ušechno,
co cllce." Sv. Teofil
z Antiochie nám v tomto
vyjád ení krásně p ibli_
žuje, že Stvo itel.
k tomu, aby cokoliv
utvo il, nepot ebuje nic,
co by p'edem existovalo,
tvo í zcela svobodně, Z

ničeho, a tak mriže skrze
prisobení Ducha Sv. dát
nám h íšníkrim nov život
duše a zem eiym p i vzk í_

šení život těla, jelikož on
,,ožiuuje m,rtué a uol(l k byt,í
to, co není." 1Řím 4,17;
Kéž dokážeme žasnout nad
dílem stvo ení, a nep está-
váme chválit Stvo itele ze
srdce vyprošuje

P. Vlodin r

Bh

samotném. Pojd'me nyní )*
spoločně trochu nahl d- .,d
nout do těchto článkri.
od počátku se filosofov , {:l

?.1
f,::/ \
t\t/
Vr

později p 'írodovědci snaží 1{
zodpověáět otázky kolem 1í/
vzniku světa. Mriže bí,t
tento vznik náhodny?
Nikoliv, stačí otev ít prv-
ní stránky Bible, která
nám 'íká B ,h stuoi,il...
P íčinou světa je tedy
B h, kter ' je hlavním
hybatelern v díle stvo ení.
Jedině B h je schopen povo-
lat k existenci z ničeho a dát
tomu bytí. Náš roztlIn je
schopen tohoto poznání dojít
a to skrze víru, jak tornu
píše apoštol Pavel j'I/írou
poztt udnte, že suět byl stuo-

en, Božínt slouenl..."
B h otec, ve spojení Se
svym Synem a Duchem Sv.
Ve své nesrnírné lásce a

Vydáno pro vnit ní pot ebu ímskokatoli.ffi
V p ípadě návrh k obsa}rr.r se obracejte osobně ná P. Pavla rrebo pište na e-rnail

Zalmová odpověď pro iiturgii dnešní neděie:
Li + Os: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

'Iext neproŠel jazykovou korektrtror't
www.farnost.s umv ald.cz



Společné
r Našeho školního v letu se
Účastnilo celkem 29 osob, z toho 6
dospěl ch jako mil] doprovod (P.
Pavel; ze Šumvaldu pí Žoiie
Curdová, pí Maitnejrová a pí lveta
Kyselá, z Dlouhé Loučky pí lveta
Axmanová a pí Berková)- Z Dlouhé
Loučky jelo celkem 8 osob, ze
Sumvaldu 15, z paseky 3 kluci.
Skoda jen, že se školní v let
termínově kry|- s atletick m
zápolením na ZŠ Paseka. Našímidičem byI pan Alois Vrba
z oskavy. NejpÍve jsme se zastaviliv Zárové; v místním d evěném
kostelíčku jsme odsloužili mšisvatou k poctě sv. Martina
Tourského. Děti se všestranně
zapojily do pr běhu bohoslužby,
nap . ministrováním či čtením
vlastních p ímluv. Poté jsme
pokračovali do lyžarského aieálu
Kouty, odkud vyjížděl autobus do
vodnÍ elektrárny Dlouhé Stráně. Po
filmu nás pr vodkyně zavedla do
samotné elektrárny; následoval
v ,jezd R Dolní nádrži. Poté jsme
využíli nové šestimístní lanovky a
kyvadlové dopravy, abychom se
dostali až k Horní nádrži. Díkypěknému počasí jsme uvri
odměněni nádhern mi v hledy na
Jeseníky (Praděd, Petrovy xameny
atp.) Vrátili jsme se domr] ue
vynikající náladě, leč s menšímzpožděním, tj. okolo 18h'
Vyrjčtování: celkové náklady na
školní v let by|y 11.3oo,: Kč(5.280'- Kč autobus; 2.260.- Kč
lanovka; 1.ooo,- Kč kyvadlová
doprava k Horní nádrži; 2.560,-
ptohlídka el-ektrárny; 200,- Kč dar
kostelíku v Zírové). Z toho jsme od
častník zájezdu vybrali 8.9oo,-

Kč. Farnost Šumvald p ispěla na tii
své Účastníky z vlastní pokladny
částkou 1.050,- Kč, pan tará
doložil 1.35o,- Kč.
r Ve st edu 4. července se
uskuteční na Ía e v Dlouhé Loučcea v dalších kostelech našich t íÍarností pravidelná jednoroční
děkanská vizitace.
. Nemocné tentokrát navštívíms ohledem na děkanskou vizitaci
až o prvním pátku, tj' 6. července
dopoledne.

I Stránka 2

r Komparz na Velehradě: Produ-
centi historického íilmu a seriálu osv. Cyrilu a Metodějovi nabízejí
vsem ochotn m lidem, zvláště
mládeži, možnost z častnit se
komparzu. Zájemci jsou zváni
v pondělí 2. července do Archeos_
kanzenu Modrá u Velehradu (více
na www.f ilmcyrilametodej.cz).
r V tomto tydnu jsem pristoupil
s ohledem na státnÍ svátky
k p esunu času někter ch bohoslu-
zeb na ranní hodinu. Vede měk tomu nep etržitá tradice církve
už od apoštolsk ch dob. Ráno je
díky v chodu Slunce p irozenyÁ
symbolem Kristova zmrtv chvstání'
Kristus je oním Sluncem, které už
nezapadá. Dodejme také, že první
zjevení Vzkríšeného se odehrávala
také v rannÍch hodinách. Vlastní
dobou ke slavenÍ Eucharistie - ažna vigiliární bohoslužby, které
vlastně už pat í do následujícího
dne - bylo vŽdy ráno. Svědčí o tom

Dlouhá Loučka
. o svatební mši svaté za
novomanžele Adama a Hanu
Vitešníkovy se vybralo 1.849,-
Kč. PBz!
' o s|avnosti NarozenísV. Jana
Krtjtele se p i mši svaté Vybra-
lo 83o,- Kč. PBz!
. Kvrjli státnímu svátku sV.
Cyrila a Metoděje budeme
slavit mši svatou 8:3o. P l
hodiny pred tím začne sv.
r ženec. Nejsvětější svátost
bude vystavena k adoraci už
od 7:OO.

Šumvald
. o slavnosti Narození sv. Jana
K titele se p i mši svaté vybra-
lo 1.8oo,- Kč. PBz!

Paseka

mši svaté Vybralo
1.356,_ Kč. PBz!
. Kvťrli státnímu svát-
ku 6. července bude-
me slavit mši svatou
v 8h!

27. tyden
1. července 2012 - 8. červen ce 20!2

i sám Nov
zákon, apoštolští
otcové, církevní il;;i:,ii,
otcové a praxg lj 'i' ': ,

cÍrkve. AŽ ve 20. :', '' ' ,.l

stol. papež p1ua '1,',, '' " :

Xll. dovolilli,',,':
v odr]vodněn c6 i:, :, , '

p ípadech slavít
mši ve večerních
hodínách. Těmito
prípady je hlavně
pracovní doba
častník boho-

služby.

Neděle L' 7 ': 13. neděle v mezidob í. V Hratleční: V1ročíposuě-
. (vní koste/a; ilaunost

Ya..y 3. 7.: sv. Tomáše, apoštola; svátek
St eda.4. 7-: sv. I)r:okop^, opata; nezávazná památka.
Ctvttek 5. 7.: sv. Cyrila a Metoctěje, patronri Evropy a Spo-lupatron arcjdjecéze olomoucké; ̂ j..rr'ort.

- Doporučvn1 yasuěcen1t, suátek
Pátek 6' 7 ': sv' N'{ariá Go'ettl, panny a mučedn ice; nezá-

vazná památka
Neděle 8.7 ': 14. neděle v mezidobí

Dcn Liturgická oslava Vlísto Cas Umysl

1.7.
Ncdčle

l3. ncdělc v lnezidobí

Dloulrá
Loučka

7:45
(s pnnítn svatynl P iín nín) Za
rodinu l{einzovou a Kobzovou

Surnvald 9:30 Za ťarníky

Paseka I l:00 Za Anežku Štrbíkouo,, a za rodiče
Kolarovičovy, * a * rodinu

)1

I'onrlěli
Pondělí 13' tydne v mezidobí Dloulrá

Loučka
l8:00

3, t.

Útcry
Svátel< sv. Tornáše, apoštola

4.7.

St cda

Vigilie slavnosti sv. Cyrila, rnui.t 
"3 VttTfr

biskupa, patron Evropy, hlavních patron
i\{oravy, spolu patron ri m ctropolitn íh o ch rám u

a Arcidicc ze olomoucké
Sunrvald l8:00

Na poděkováni Pánu Bohu za82|et
Života ajako prosba o Boží oclrrarrtr
a oclrranu Panny Marie pro celou

rodinu

5.7.

Čtvrtek

Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Nlctorlěje,
biskupa, patronťr Evropy, ltlavllích patron

iVloravy, spolrrpatron metropolitnílro chrámu
a Arcidicc zc olomouck

Dlorrlrá
Loučka

7:00
8:00

ad o ra ce N ej,sv ě t ěj š í svá r o.sr i o l tá .n I
a svátosttté požehn ní

8:00 svat)i r ženec

8:30 !

tJ. l.

Páte k Parnátka sv. Maric Goretti, panny a tnučcdnice l pascka

I

8:00 !
Na poděkování za 50 let života a

lraji orisba o další ochranu

Sobota
Sobota l3. t1ídne v mezi<iobi Sanatorium -

Paseka
12:30

8.7.

Netlělc
l4. ncclčle v mczitlobi

Dloulrá
Loučka

7.45 Za farníky

Sumvald 9:30
ZaMarii Seidlovou, sestru, dvoje
ro<liče, 2 švagry, švagrovou a za

Ladislava I{ofmana

Za Artnu Vlachovou, tnanžela a *

rodinuPaseka l:00
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